
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ใบตรวจสอบเอกสารการสมัครขอรับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน  

ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา2562 
ชื่อ - นามสกุล.......................................................รหัสนักศึกษา.........................................ล าดับที่ส่ง…………… 
ค าแนะน า ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี ้
1.จัดเอกสารหลักบานให้ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุนช่วยค่าครอง
ชีพรายเดือน ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.ส่งเอกสารที่ห้องงานทุนการศกึษา อาคารส่วนกิจการนักศึกษา 1 ตามก าหนดเวลาที่แจ้งในประกาศ 
เอกสาร ที ่ รายการเอกสาร หมายเหตุ 
มี ไม่มี 
  1 ใบสมัครทุนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มของงานทุนการศึกษา ที่กรอก

ข้อมูลครบทุกรายการ  พร้อมติดภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว และภาพถ่าย
ควรเป็นชุดนักศึกษาปัจจุบัน อายุภาพไม่ควรเกิน 6 เดือน) 

 

  2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ปริ๊นจากระบบ REG ได้ 
  3 หนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มของงานทุนการศึกษา)   
  4 บัตรข้าราชการผู้ที่รับรองรายได้  
  5 กรณบีิดา-มารดา ท างานประจ า ใช้สลิปเงินเดือน 

ของเดือนล่าสุด  (เมษายน  2562) 
 

  6 หนังสือรับรองการท างาน ส าหรับนักศึกษาท่ีท างานหารายได้พิเศษ
ระหว่างศึกษา 
6.1 นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.20 ต้องมีหนังสือรับรอง  
การท างานเพ่ือหารายได้พิเศษระหว่างศึกษา 
6.2 นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป ถ้ามีก็ให้แนบมาด้วย      
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแนบ 
 

 

  7 ส าเนาเอกสารรับรองการท ากิจกรรมมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  

 

  8 ส าเนาเอกสารใบหย่า ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล 
(ถ้ามี) 
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       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         ทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
              ปีการศึกษา 2562 

 

ชื่อ - นามสกลุนักศึกษา  (นาย, นางสาว)......................................................................................ชื่อเล่น................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   
รหัสประจ าตัวนักศึกษา B   ส านกัวิชา.......................................................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ................................................................................ ผลการศึกษาเฉลี่ยล่าสดุ(GPAX)................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   ...................................................................................... 
..................................................................................................... โทรศัพท์ ................................ มือถือ..................................... 
ประวัติส่วนตัว 
 ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.   อายุ.........ปี  เชื้อชาติ............. สัญชาติ............. 
ศาสนา................... จบการศึกษาชั้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  สอบเทียบ จากโรงเรียน ............................................... 
อ าเภอ................................................. จังหวัด...................................................... เมือ่ปีพ.ศ. .................... เกรดเฉลี่ย............... 

ผู้อุปการะข้าพเจ้าด้านการเงินในขณะเรียนที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารชีื่อ…………..……....…………………………........ 
อายุ..........ปี เก่ียวข้องเป็น....................... ปัจจุบันประกอบอาชพี................................................................................................ 
(ระบุลักษณะอาชีพให้ละเอียดว่าท าอะไร/อย่างไร) รายได้.............................บาท/เดือน สถานที่ท างาน..................................... 
…………......................................เลขที่.............. หมู่ที่.......... หมู่บ้าน........................................ ต าบล...........................................  
อ าเภอ......................................จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์............................. 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้........................................... 

- ข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จา่ยเพื่อการศึกษาที่สถาบนันี้เดือนละ……………….…………บาท 
   จาก.............................................................................................................................................................................. 
- ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษ คือ....………………………………………………………………………………………….…………………… 
- ข้าพเจ้าเคยได้รับเกียรติบัตร, เหรียญ, รางวัล, โล,่ เงินรางวลั  ดังต่อไปนี้…………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……... 

ประวัติครอบครัว 
บิดา ชื่อ...........................................................................................  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ…........ป ี ถึงแก่กรรม 

จบการศึกษาชัน้ .....................................................................จากสถาบัน................................................................................ 
เชื้อชาติ....................... สัญชาต ิ......................... ศาสนา ................................. สุขภาพ  แข็งแรง  ไม่แข็งแรง  เพราะ  
.................................................................................................................................................................................................. 
ประกอบอาชีพ....................................................................................................... รายได้.......................................บาท/เดือน 
อาชีพเสริม............................................................................................................ รายได้........................................บาท/เดือน 
สถานทีป่ระกอบอาชพี........................................................................................... ที่อยู่........................................................... 
.................................................................................................................................. โทรศัพท์................................................ 
 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 
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 มารดา ชื่อ........................................................................................  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ…........ปี  ถึงแก่กรรม 
จบการศึกษาชัน้ .....................................................................จากสถาบัน................................................................................ 
เชื้อชาติ....................... สัญชาต ิ......................... ศาสนา ................................. สุขภาพ  แข็งแรง  ไม่แข็งแรง  เพราะ  
.................................................................................................................................................................................................. 
ประกอบอาชีพ....................................................................................................... รายได้.......................................บาท/เดือน 
อาชีพเสริม............................................................................................................ รายได้........................................บาท/เดือน 
สถานทีป่ระกอบอาชพี........................................................................................... ที่อยู่........................................................... 
.................................................................................................................................. โทรศัพท์................................................ 
ฐานะการสมรสของบดิา – มารดา 
 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่เพราะความจ าเป็นทางอาชีพ    อ่ืนๆ  (ระบุ) ................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการรับทุนการศึกษา 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ของรัฐบาล) 
 (      )   ปีการศึกษา   จ านวน......................................... บาท/ป ี
 (      )   ปีการศึกษา   จ านวน......................................... บาท/ป ี
 (      )   ปีการศึกษา   จ านวน......................................... บาท/ป ี
 ไม่เคยได้รับทนุการศึกษา  
 เคยได้รับทุนการศึกษา 
 ทุนการศึกษาอื่นที่ไม่ใช่ทุนกู้ยมืเพ่ือการศึกษา  (ของรัฐบาล) 
 (      )  ปีการศึกษา     ชื่อทุน.................................................................................... 
                                                       จ านวน...............................บาท 
 (      )   ปีการศึกษา     ชื่อทุน.................................................................................... 
                                                       จ านวน...............................บาท 
 (      )   ปีการศึกษา     ชื่อทุน.................................................................................... 
                                                       จ านวน...............................บาท 

ข้อมูลเกี่ยวกับพี่น้องร่วมบิดามารดา 
 ข้าพเจ้ามีพี่น้องร่วมบดิามารดาเดียวกัน จ านวน..........คน (นับตวัผู้สมัครด้วย) เปน็ชาย…......คน.หญิง..........คน 
ผู้สมัครเป็นบตุรคนที่.............. พี่น้องประกอบอาชีพแล้ว...............คน ก าลังศึกษาอยู่................คน พี่น้องต่างบิดา-มารดา 
จ านวน……..คน เป็นชาย...........คน. หญิง............ คน พี่น้องประกอบอาชีพแล้ว.............คน ก าลังศึกษาอยู่................คน 
 
คนที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
อายุ 
 

     - อาชีพ - สถานที่ท างาน , 
     - ก าลังศึกษา - สถานศึกษา 

รายได้/
เดือน 

โสด/ 
สมรส/ 
หย่า 

จ านวน 
บุตร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 จงตรวจสอบและกรอกข้อมูล ระบุทรัพย์สินของครอบครัวว่า มีหรือไม่มี โดยให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  
  เครื่องคอมพิวเตอร.์.................เครื่อง 

 จักรยานยนต์ จ านวน................คัน  รถยนต์เก๋ง  ยี่ห้อ.......................................ใช้มาแล้ว..........ปี   
  รถบรรทุก 4 ล้อ    ยี่ห้อ...................................ใช้มาแล้ว........ปี  
  รถบรรทุก 6 ล้อ    ยี่ห้อ...................................ใช้มาแล้ว........ปี 

     รถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อ.....................................ใช้มาแล้ว........ปี 
  รถยนต์บัสโดยสารประจ าทาง  ...................คัน   ใช้มาแลว้............ปี 

    รถดั๊ม .........คัน  ใช้มาแลว้….......ปี   รถไถคนเดินตาม.........คัน  ใช้มาแล้ว............ปี 
     รถแทรกเตอร.์..........คัน  ใช้มาแล้ว...........ปี   รถแมค็โคร.........คัน  ใช้มาแล้ว....................ปี 

 รถอีแต๋น        รถสีข้าว         รถเก่ียวข้าว         เครื่องสีข้าว   
 ยุ้งข้าว ขนาด ................................................. บรรจุข้าวได้.................................................................................. 
  เรือติดเครื่องยนต์ จ านวน........ล า  สัตว์เลี้ยง ได้แก ่ วัวนม ..........ตัว  วัวเนื้อ ...........  ตัว ควาย............ตัว 
 หมู...........ตัว แพะ...........ตัว   แกะ .............ตัว    ไก่งวง ..........ตัว 
 ไกเ่นื้อ..........ตัว  ไก่ไข่..........ตัว    เป็ดไข.่..........ตัว      เป็ดเนื้อ.........ตัว 
 นกกระจอกเทศ...........ตัว    ม้า...........ตัว      อ่ืน ๆ...................................................................................... 
  มีที่ดินที่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในครอบครัว จ านวน...........................ไร.่...............งาน...................ตารางวา 

ปัจจุบนัปลูก........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

  เช่าที่ท ากนิ  จ านวน......... ไร ่ เสียค่าเช่า.......................บาท/ปี โดยปลูก............................................................ 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  อ่ืน ๆ................................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมและส่วนรวม (แนบส าเนาเอกสารการท ากิจกรรม) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
โครงการหรือความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพในอนาคต 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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บรรยายเหตุผลการขอรับทุนโดยละเอียด  (หน้ากระดาษไมพ่อให้ใช้กระดาษ A 4  เขียนเพิ่มได้) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบ 
ในภายหลงัแล้วพบว่าข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเปน็เทจ็ ข้าพเจ้ายินยอมใหม้หาวิทยาลัยด าเนินความผิดในขั้นสูงสดุของมหาวิทยาลยั 
 

ลงชื่อ…………………………….….……………………ผูส้มัคร 
      (..…………………………………………………..) 
วันที่…..…เดือน.......................…..พ.ศ. ………….. 
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ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา   

ข้าพเจ้า.......................................................เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาของนาย, นางสาว........................................................................  
 ความเห็น............................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................  
 

ทั้งนี้ เห็นว่านักศึกษา  สมควรให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
     สมควรให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างยิ่ง 
 

ลงชื่อ...........................................................................(อาจารย์ที่ปรึกษา) 
      (...........................................................................) 
วันที่.............................................................................. 
 

ความคิดเห็นของงานวินัยและการทหาร   

 ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................................ขอรับรองว่า 

นาย/นางสาว.....................................................................................................ระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ผู้มีความประพฤติ         เรียบร้อย              ไม่เรียบร้อย 
 เนื่องจาก...................................................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ........................................................................... 
      (...........................................................................) 
วันที่.............................................................................. 

 
หมายเหตุ  หากนักศึกษาได้พิจารณาให้ได้รับทนุและสละสิทธิ์ในภายหลัง จะไม่มสีิทธิ์สมัครรับทุนอ่ืนๆ อีก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

แผนผังแสดงท่ีตั้งบ้าน 

  ที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา โปรดระบุระยะทางเป็นกิโลเมตรและเขียนให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ในการเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาบ้านเลขที่..............หมู่ที่..........ชื่อร้าน......................................... 

ชื่อหมู่บ้าน................................................... ตรอก/ซอย............................................ ถนน...... ............................................  
ต าบล................................................ อ าเภอ...................................................... จังหวัด ...................................................... 
โทรศัพท์บ้าน............................................... มือถือ.................................................. สถานที่ใ กล้เคียงที่สังเกตได้ง่าย เช่น วัด, 
โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานตี ารวจ, ที่ว่าการอ าเภอ, ธนาคาร, บ้านก านัน, บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ............................................................................. 

(.......................................................) 
วันที่............เดือน.............................. พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
N 
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ภาพถ่ายบ้านนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.  รูปดา้นหนา้ 
      1.1  เห็นเลขท่ีบา้น ชดัเจน 
      1.2  เห็นตวับา้น(กรณีบา้น 2 ชั้น ตอ้งเห็นทั้ง 2 ชั้น) 

2.  รูปดา้นหลงับา้น 
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3. รูปภาพในบา้น (จ านวน 2 ภาพ) 
  3.1 ใหเ้ห็นสภาพภายในของบา้น 

4.  ใหเ้ห็นสภาพภายในของบา้น 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุนการศึกษา 
 

วันที่.......... เดือน.................................................พ.ศ. .................. 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................................ต าแหน่ง............................................................................. 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน      เลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
สถานทีท่ างานที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์......................................................... 
ขอรับรองว่า  บิดา นาย................................................................................................................    ยังมีชีวิตอยู่      ถึงแก่กรรม     
ประกอบอาชีพ.............................................................................................ต าแหน่ง.............................................................................. 
สถานทีท่ างาน..........................................................................................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้........................................................... 
..................................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
อาชีพเสริม................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
        มารดา (นาง/นางสาว)..............................................................................................    ยังมีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     
ประกอบอาชีพ...............................................................................................ต าแหน่ง............................................................................ 
สถานทีท่ างาน......................................................................................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได.้......................................................... 
..................................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
อาชีพเสริม................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 

สถานภาพบิดา-มารดาผู้ขอทุน :  สมรสและอยู่ด้วยกัน   สมรสและแยกกันอยู่เนื่องจากการประกอบอาชีพ          
 หย่า และแยกกันอยู่ (จดทะเบียนหย่า)       โดยนักศึกษาอาศัยอยู่กับ.............................................................. 
 หย่า และแยกกันอยู่ (ไม่ไดจ้ดทะเบียนหย่า) โดยนักศึกษาอาศัยอยู่กับ.............................................................                           
 บิดาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ......................................  มารดาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. .....................................  

            อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................ 
ปัจจุบนันักศึกษาอยู่ในความปกครองของ ..................................................................... เก่ียวข้องกับนักศึกษาเปน็............................... 
ประกอบอาชีพ..........................................................................................ต าแหน่ง................................................................................. 
สถานทีท่ างาน..........................................................................................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้........................................................... 
..................................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 
อาชีพเสริม................................................................................................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงหากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ      
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทุกประการ 

 
    (ลงชื่อ) ................................................................................ 

     (...........................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................................... 

 
หมายเหตุ         การรับรองรายได้ของครอบครัว  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

1. ข้าราชการ,พนักงานองค์กรรัฐ,พนักงานราชการ,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน    
2. แนบส าเนาบัตรข้าราชการ (ท่ีไม่หมดอายุ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการจากต้นสังกัด 
3. ให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินเขียนเท่าน้ัน ต้องเป็นลายมือเดียวกันท้ังแผ่น ห้ามมีรอยลบขูดขีดฆ่าเด็ดขาด 
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หนังสือรับรองการปฏบิัติงาน 
 

 ลูกจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน   
 นักศึกษาจ้างงานในมหาวิทยาลัย 

 
เพื่อประกอบการสมัครทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
................................................................................. 

 
เขียนที.่....................................................................... 

วันที่................เดือน................................................. .....พ.ศ. .............. 
เรื่อง รับรองการปฏิบัติงาน 
เรียน หัวหน้างานทุนการศึกษา 
 ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง  ....................................................................ต าแหน่ง..............................................
หน่วยงาน / ร้าน  ....................................  ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี....................................................................................................... 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว / นาง  ....................................................................................................... ................................   
ได้ท างานอยู่ที่ หน่วยงาน/ร้าน  ....................................................................................................................................... ....... 
โดยปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ............................................  ตั้งแต่ วันที่............................  จนถึง วันที่  ................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างตนเป็นความจริงทุกประการ 
 
        
       ลงชื่อ  .......................................................  ผู้รับรอง 
                 ( ................................................ ) 
        วันที่  ................................................................... 
 
 
หมายเหตุ:  กรณีนักศึกษาขายของออนไลน์ เพ่ือหารายได้พิเศษ ให้นักศึกษาแนบหลักฐาน เป็นหน้าเว็บไซด์หรือเพจทีใ่ช้ใน
การขายสินค้า 

 


